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CONECTADOS
COM DEUS
Aniversariantes
01/1
Márcio Louzada Câmara
Maximiliano Albrecht
Sandra de Moraes Normandia
Vera Lúcia Garrido
03/1
Maria Solange Siqueira
Laurindo de Almeida
Rebeca Vital de Sousa
04/1
Cícero Alexandre Valente
Gomes
Daniel da Silva Barroso
Marcia de Barros Pessanha
Stefany Bruna de Freitas Ba5sta
Vilmar Nascimento Pinto
05/1
Cássia Malafaia Ferreira da
Silva
Marcos Antônio Bocard
Pessanha
06/1
Luiz Claudio Marques
07/1
Armando da Silva Moraes
Edna dos Santos Lopes
José Carlos de Oliveira
08/1
Isabelle Rivelo de Abreu
Schiavini
Rebecca da Conceição Souza
Rosana Carmem da Rocha
Peixoto
Vanessa Constâncio Goivães da
Silva
09/1
Fabio Menezes de Macos

ANO NOVO, VIDA NOVA!
A chegada de um novo ano traz consigo a expecta5va de
coisas novas, na verdade, de uma vida nova. Entretanto, essa
nova vida será uma realidade para quem tomar a5tudes
concretas nessa direção. Caso contrário, será apenas mais um
tempo desperdiçado, “empurrando a vida com a barriga”. Nas
linhas abaixo, escritas pelo pastor Rawlinson Rangel, você
encontrará algumas boas dicas para que este ano seja,
realmente, um tempo muito melhor na sua vida.
“Mais um ano se passou. Não sei se você alcançou tudo o
que planejou, mas valeu a luta.
E se não lutou, perdeu um ano e tanto de luta...
Não se culpe demais, a não ser que tenha sido derrotado
pelo pecado. Aí resolva seu problema, feche suas brechas e
volte pra cobertura da obediência.
Não se orgulhe, isso aí antecede a queda.
Não vale a pena receber as honras da terra se o nosso coração
não está no lugar certo. Olhe que cai mesmo!
Não se lamente demais! Você é um discípulo de Jesus e
antes de tudo você crê, crê e crê! E além disso, ﬁcar perto de
alguém murmurando é muito chato.
Mais um ano se passou, e é hora de planejar.
"Se falha no planejar, planeja falhar", já ouviu essa? Preste
atenção no que vai planejar.
Planeje não atrapalhar o Senhor fazer a Igreja dele
crescer. Nossos projetos não são páreos para os dele. A gente
sempre faz bagunça com isso. Cuidado mesmo.
Planeje ﬁcar mais tempo com a sua família! Curta suas
crianças, vá jogar vídeo game com os meninos,… Seja leal com
quem vai chorar no seu enterro! Se é que vão!?
Planeje valorizar sua(seu) esposa(o). Ela é companheira e
só quer um pouquinho de atenção.
Planeje descobrir a linguagem do amor dela(dele). Isso
fará seu ano muuuuito feliz. E olhe, planeje beber das águas da
sua cisterna, da sua. Entendeu?
Planeje cuidar melhor das suas ﬁnanças. Seja obediente
ao que o Pai fala sobre a administração dos dízimos e ofertas,
da sua ﬁdelidade pessoal, e da sua boa administração.
Planeje entender as pessoas e servi-las com amor. Elas
vão amar você também.
Planeje descansar e 5rar férias com a sua família!
Planeje fazer de alguns dos seus colegas, amigos. A gente
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10/1
Luiz Eduardo Neves Soares
Pereira
Paulo Marcus Ribeiro do
Nascimento
11/1
Adrienne Cergiana Aparecida
Leite da Silva
Gabriela Ribeiro Nunes
Gertrudes Caetano Sodré
Gustavo de Souza Ferreira
Vânia Lira da Silva Cunha
12/1
Deborah Pereira Albino
Eliane Rodrigues Bandeira
Cursino
Wilhiam Farah de Almeida
Oliveira
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precisa demais abrir o coração com alguém de conﬁança. Vá
pescar com eles, vá ao cinema, jogue bola…
Planeje cuidar da sua saúde. Nós somos instrumentos nas
mãos do Pai. Ele tem muito a fazer conosco se es5vermos
inteiros e em condições de aguentar o tranco.
Planeje sua aposentadoria. Não deixe a terceira idade lhe
surpreender.
Planeje aprender. Descobri que o verdadeiro trabalho da
gente é depois, quando o Senhor voltar. Aqui é só estágio. Então,
aprenda o que puder e não se preocupe com sua idade. No céu
você vai estar 5nindo pra grande obra que lhe espera.
Planeje ser cheio da unção. Isso não acontece por acaso.
É só pra quem quer meeeeesmo! Ah! E trabalhar sem unção
cansa demais, o que produz é de qualidade duvidosa, causa
montes de problemas”.
Que o Senhor nos ajude a fazer tudo o que es5ver ao
nosso alcance para que 2019 seja muito melhor para nós, para
nossas famílias, para a Sua igreja e para o Seu reino!
No amor que nos une em Cristo,
Pastor Marcos

13/1
Rafael Carlos Oliveira de
Souza
Rômulo Freitas Ba5sta da
Silva
14/1
Antônio Raposo Bap5sta
Bruno Pires Angelo
16/1
Claudina Oliveira de Almeida
Eponina Alves de Sousa
Câmara
Helena Regina Cibelli Alô
Igor Viga da Silva
17/1
Elias Deberge
Paulo Victor Salazar Corrêa
18/1
Ana Lidia Cardoso da Silva
Leandro Ramos Santos
19/1
Alexandre dos Santos Silva

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE MADUREIRA
Rua Andrade Pinto, 28, Praça do Patriarca
Telefone: 3579-9120; WhatsApp: 97286-5156
E-mail: faleconosco@pibmadureira.org.br
Encontros: Quartas, às 19h30;
Domingos, às 10h30 e 19h
Escola Bíblica: Domingos, às 9h e 17h
Para depósitos de contribuições:
BRADESCO: Ag: 0818; C/C 2551-8;
BANCO DO BRASIL: Ag: 1253-X; C/C 43316-0
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